
Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych

1. Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodziny 

        Zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny zawsze były i są wkomponowane w ogólne 
kształty i formy życia rodzinnego. Spośród szeregu symptomów współczesnych 
przeobrażeń rodziny w globalnej skali światowej, europejskiej czy polskiej, podkreśla się 
przede wszystkim pogłębiające się natężenia zjawisk patologicznych lub dewiacyjnych w 
życiu rodziny współczesnej (Z. Tyszka)

Z. Tyszka jest zdania, że w skali międzynarodowej można obecnie zaobserwować m.in. 
1) wzrost liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów; 
2) relatywne zmniejszenie wartości dzieci dla rodziców (bo są dobra konkurencyjne); 
3) dyferencjację norm i wartości u poszczególnych członków rodziny (niekiedy 
sprzecznych) 
4) indywidualizm - form aktywności, stylu życia i wzorów kariery. Samo zagadnienie 
zaburzeń w spełnianiu głównych funkcji rodziny jest wieloaspektowe i nie daje wyjaśnić 
jednym uniwersalnym czynnikiem, np. wzrostem konsumpcyjności życia, osłabieniem 
życia duchowego czy więzi uczuciowych oraz rozrostem egoistycznych potrzeb młodych 
małżonków. 
Niekiedy w opracowaniach publicystycznych upowszechnia się tak widziany model życia 
rodzinnego (najpierw kasa, po chata, ubawy, dyskoteki, wycieczki zagraniczne, dziecko, 
obowiązki i co dalej prowadzący z reguły do rozwodu i innych komplikacji z tego stanu 
wynikając (H. Górecka).
 
Nie uciekając od w miarę precyzyjnych danych ilościowych zamieszczonych w centralnych 
i lokalnych statystykach dotyczących zwłaszcza rejestrowanych zjawisk w tym względzie i 
zarysowujących się trendów, pedagog winien traktować przejawy deprywacji, dewiacji 
czy patologii indywidualnej lub społecznej głównie w kategorii wyzwania i zadania, a nie: 
kryzysu, szoku, niemocy, katastrofy, pedagogiki strachu etc. 
Tak więc pedagoga interesują naturalnie wszelkie precyzyjne diagnozy w tym względzie, 
znajomość okoliczności i najczęściej występujących czynników warunkujących dany stan 
deprywacji społecznych w życiu rodziny współczesnej. Aczkolwiek tak widziane zadanie 
badawcze jest jedynie wstępem do projektowania działalności profilaktycznej, 
resocjalizacyjnej, rozwojowej, a niekiedy ujętej także w formie pomocowej i wsparcia 
oraz ratowniczej czy też terapeutycznej (S. Kawula). 
 
 
A więc orientując się w wyniku dokładnego rozeznania stanu dysfunkcjonalności w 
pewnych przypadkach rodzin - w tym najnowszych diagnoz naukowych, można określić 
ich stan społecznego naznaczenia. Jest to rodzaj syntetycznego wskaźnika, określający 
etap anomalii społecznych i indywidualnych rodziny jako mikrosystemu społecznego oraz 
jego poszczególnych członków. Jednak z tym naznaczeniem indywidualnym i grupowym 
należy coś zrobić. W innym wypadku dochodzi do procesu i zjawiska dziedziczenia 
społecznego, mającego charakter deprywacyjny w kolejnych ciągach rodzinnych i 
właściwość do utrwalania się. Z tego więc powodu niezbędna jest pomoc, wsparcie, 
interwencja itp. wobec rodzin dotkniętych destrukcją swych wzorów zachowań i wartości 
oraz planów życiowych. Prawidłowość ta przenosi się bezpośrednio na dzieci i dlatego w 
tym tkwi dodatkowy czynnik dezintegracji ich osobowości, socjalizacji i wychowania. 
 
Wiesław Ambrozik na podstawie empirycznych badań w środowisku wiejskim Wielkopolski 
stwierdził, iż rodziny zdemoralizowane - dotknięte najczęściej nadmiernym pijaństwem i 
chorobą alkoholową oraz zjawiskami pospolitej przestępczości, prostytucji matek lub 
córek - nie utrzymują w zasadzie żadnych kontaktów z instytucjami kulturalnymi i 
oświatowymi. Dominują w nich wzory skrajnego prymitywizmu życiowego i ubóstwa     
kulturalnego. Zarówno praca zarobkowa, jak i edukacja szkolna dzieci, są traktowane w 
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tych rodzinach jako zło konieczne. Okazało się, że 8,1% ogółu badanych dzieci w wieku 
szkoły podstawowej to dzieci zaniedbane wychowawczo przez swoją rodzinę, to dzieci o 
symptomach niedostosowania społecznego lub wykolejenia przestępczego (W. Ambrozik). 
Analizując te zagadnienia należało by się skupić na sprawach terminologicznych 
dotyczących zjawisk patologicznych i/lub dewiacyjnych zachodzących w życiu społecznym 
człowieka, w tym również rodzin.
 
Zdaniem Podgóreckiego przez patologię społeczną należy rozumieć ten rodzaj 
zachowania bądź typ instytucji, typ systemu lub podsystemu społecznego, który 
pozostaje w zasadniczej sprzeczności (nie dający się pogodzić) z uznawanymi i 
akceptowanymi normami i wartościami danej społeczności, grupy, wspólnoty 
wyznaniowej, układu społecznego lub kulturalnego. 
 
Nakreślenie granic zachowań patologicznych czy dewiacyjnych - w tym również w 
funkcjonowaniu rodziny - w konkretnej praktyce społecznej może być oparte o znajomość 
m.in. takich elementów jak: generalne i nadrzędne wartości moralne, cele i treści 
instytucji lub grupy, funkcjonujące obyczaje i zwyczaje, sposoby i style zachowań itd. 
Jednak A. Podgórecki wyraźnie podkreśla, że aby: stwierdzić, czy w danym systemie 
społecznym zjawiska patologiczne zachodzą czy też nie, zawsze należy to stwierdzenie 
relatywizować w stosunku do wartości, które tym systemie (i tylko w tym systemie, który 
jest oceniany), są akceptowane.
Naturalnie, rodzi się w tym miejscu pytanie o poszukiwanie obiektywnych kryteriów, 
zasad, norm i cech zachowań ludzkich, które noszą znamiona zjawisk
patologicznych. 
W wypadku życia rodzinnego jest to m.in. kazirodztwo, pedofilstwo czy dzieciobójstwo i 
maltretowanie słabszych (dzieci nieletnich, osób chorych i starych). Inne zaś nabierają 
swoistego kontekstu kulturowego, przyjętego systemu, norm etycznych, konwencji 
obyczajowych itp., a w związku z tym także względność kryteriów oceniania konkretnych 
zjawisk, relacji międzyludzkich i osobistych zachowań. Życie rodzinne różnych kręgów 
kulturowych, orientacji religijnych, uznawanych wzorców postępowania dostarcza nam 
przykładów na to, iż bardzo trudno nakreślić linię demarkacyjną między tym co w życiu 
konkretnej rodziny jest zjawiskiem patologicznym, a co nim nie jest. Co najwyżej jest to 
granica nieostra.
Tak jest na pewno z bezdomnością osób będących w związkach małżeńskich, z 
rozszerzającym się kręgiem rozwodów, separacji czy też unieważniania zawartych 
związków małżeńskich. To także przyjęte w małżeństwie i rodzinie formy regulacji 
urodzin, związki kohabitanckie i konsensualne, prostytucja matek i żon, przynależność do 
sekt religijnych etc.
Stąd też szereg obecnych dyskusji, deklaracji, protestów, adhortacji etycznych i 
światopoglądowych, prawnych i medycznych, które starają się w pluralistycznym dzisiaj 
świecie - głównie na zasadzie konwencji - ustalić m.in., co w życiu współczesnego 
człowieka i jego rodziny wskazuje na cechy dewiacyjne, a co jest już normą społeczną 
czy osobistą. Jak dotychczas daleka jeszcze droga do takich uzgodnień. Cytowany już 
wcześniej Adam Podgórecki sądzi, że próby takie są skazane na niepowodzenia. 
Weźmy pod uwagę rozwód małżeński, jako jedną z dolegliwych, lecz rozszerzających się 
w większości krajów, deformacji życia społecznego. Rozbicie podstawowej struktury 
rodziny dokonuje się poprzez separację, rozwód lub śmierć czy też porzucenie rodziny 
przez jednego z małżonków. Rozwód jest więc jednym ze statystycznie uchwytnych 
wskaźników rozbicia małżeństwa i rodziny. Uwarunkowania tego zjawiska jest tak 
różnorakie, że nie sposób jest ustalić przyczyny dominującej (chociaż praprzyczyną jest 
na ogół rozkład więzi uczuciowych pomiędzy małżonkami).
 
W porównaniu z innymi krajami europejskimi, a zwłaszcza z sytuacją Stanów 
Zjednoczonych, problem rozwodów w Polsce nie przedstawia się najgorzej. Wskaźnik 
rozpadu małżeństw w naszym kraju zalicza się do grupy państw o stosunkowo niskim 
poziomie, bo około 20 rozwodów na 100 małżeństw (E. Rosset, 1986, s. 184 i nowsze 



statystyki GUS), gdy tymczasem w USA sięga on 50%. Co więc jest w tym względzie 
normą?
Naturalnie, zjawisko to z reguły uzyskuje negatywną konotację w ocenie społecznej. 
Jednak przede wszystkim ze względu na społeczno-moralne i indywidualne kryteria 
(głównie dobro małoletnich dzieci), a nie ze względu na swą kolizję zobowiązującym 
kodeksem prawnym (G. Dąbek. L. Wieczorek).
Zdaniem prawnika E. Rosseta, problem rozwodów wiąże się nierozerwalnie z prawem 
małżeńskim. Istnieje ono w różnej postaci od niepamiętnych czasów, a więc takim 
samym standardowym prawem jest prawo rozwodowe. Jednak pedagoga powinno 
interesować nie tylko prawne formy danego zjawiska, ale przede wszystkim społeczne i 
indywidualne skutki, zaznaczające się w życiu członków rodziny rozwiedzionej, głównie 
losów i sytuacji nieletnich dzieci. Tak więc mechaniczne stosowanie do nazywania 
osobliwych zjawisk życia społecznego terminu „patologia" - w jego negatywnym 
znaczeniu, może okazać się co najmniej dyskusyjne lub zwodnicze (W. Majkowski).
Przekraczanie form higienicznych, konwencji towarzyskich, zejścia z drogi obyczaju czy 
stylu bycia, jeżeli nie narusza to kodeksu prawnego, norm etycznych oraz naczelnych 
wartości (typu dobro wspólne, interes człowieka) - niekoniecznie jest zachowaniem 
patologicznym. Jest nim dopiero wtedy, jeżeli w sposób jaskrawy, ewidentny normy 
prawne i/lub moralne są notorycznie łamane. Elementem takich zachowań i jego skutków 
jest umyślne wyrządzanie innej osobie (czasem grupie) cierpienia. Patologia, to właśnie 
wyrządzanie komuś lub zadawanie sobie cierpienia (grec. pathos - cierpiący). Stąd też w 
życiu rodzinnym jest szereg takich zachowań, które są zaliczane do stanów 
patologicznych, np. rodziny rozbite, rodziny podwyższonego ryzyka, rodziny 
zdezintegrowane, zdezorganizowane, dysfunkcjonalne lub rodziny o skumulowanych 
cechach patogennych (B. Tryfan). 
Istotną właściwością stanów patologicznych w funkcjonowaniu rodziny jest ich 
destrukcyjny, deprywacyjny charakter w odniesieniu do poszczególnych członków 
(rodziców i dzieci). Dotyczy to zwłaszcza ujemnych, destruktywnych na poziomie rozwoju 
osobowości skutków - często socjo- i psychopatii, degradację ról zawodowych, 
towarzyskich itd., prowadzących do izolacji psychicznej i społecznej. Do tego rodzaju 
zachowań rodzinnych zaliczyć można różne przejawy nałogowych sposobów regulacji 
własnego i rodzinnego życia (niekiedy podejmowanie ważnych decyzji pod wpływem 
używek, jak: ślub, płodzenie dzieci); zorganizowaną przestępczość, rozboje, kradzieże, 
wymuszanie okupu; przemoc i maltretowanie; kazirodztwo, dzieciobójstwo, pedofilstwo 
itd.
Są jeszcze inne, trudne do uchwycenia i zaobserwowania czynniki, niekorzystnie 
wpływające na nieprawidłową socjalizację i wychowanie dzieci. Należą do nich ustawiczne 
drastyczne sytuacje konfliktowe (często połączone z biciem słabszych), złe warunki 
materialno-bytowe (bezrobocie, pasożytnictwo), lecz zwłaszcza współwystępowanie 
niekorzystnego syndromu sytuacyjnego w życiu rodziny. Jest to określony splot 
negatywnych cech statusu ekonomicznego, społecznego i kulturalnego w funkcjonowaniu 
konkretnej rodziny. W takim wypadku trudnej sytuacji bytowej rodziny towarzyszy na 
ogół wielodzietność, niski poziom wykształcenia rodziców i ich patologiczne zachowania 
wobec innych osób - zwłaszcza wobec własnych dzieci. Powoduje to na ogół sytuację 
„zamkniętego kręgu", bez wyjścia prowadzącej członków do degradacji indywidualnej 
kolejnych ciągów rodzinnych. Dzieci nie znajdują w takiej rodzinie innych wzorów 
zachowań, tylko patologiczne, które w dorosłym życiu na ogół powtarzają. Stąd córka 
prostytutki na ogół naśladuje wzór życia swojej matki.
Z badań Marii Jarosz z lat 80. wynika generalny wniosek, iż dzieci i młodzież w wieku 
10-18 lat wywodzące się z rodzin zdezorganizowanych tylko w 1/3 przypadków 
zachowywały się w swym środowisku zgodnie z obowiązującym systemem norm etyczno-
obyczajowych i prawnych. Natomiast w 2/3 przypadków stwierdzono u nich zespół 
wykolejenia społecznego i indywidualnego, a więc: ucieczki z domu, drugoroczność, picie 
alkoholu, kradzieże, używanie narkotyków, karalność pobytem w domach poprawczych i 
inne (M. Jarosz). 
Z czasem nawarstwiły się u nich wtórne, ale utrwalone już przejawy wykolejenia 
społecznego i indywidualnego (zachowania autodestrukcyjne, przestępcze, zażywanie 



narkotyków). Wyniki te potwierdzają tezę ogólną, że rodzina jako grupa społeczna 
funkcjonuje tylko wtedy, kiedy zostają spełnione warunki jej integracji. Nie ma jej tam, 
gdzie nie ma wspólnych norm i wartości ani tam, gdzie brak jest wzajemnych 
oddziaływań członków grupy. I tak rażące łamanie norm i wzorów zachowań etycznych i 
prawnych manifestowali ojcowie dzieci, skazani za uchylanie się od obowiązku 
alimentacyjnego. Ich postawy i zachowania związane byty z brakiem identyfikacji z 
rodziną -jako całością - oraz z nieutożsamianiem się z rolą członka tej całości, rolą ojca. 
W rezultacie zaistniałej sytuacji - pogarszanej przez zespół czynników materialno-
bytowych, kulturowych itp. - również matki nie wywiązywały się z obowiązków 
opiekuńczych wobec dzieci, przejawiając niekiedy postawy i zachowania dewiacyjne. 
Rodzina stała się grupą dysfunkcjonalną, ponieważ siły wewnętrzne, więź między jej 
członkami uległa rozbiciu (M. Jarosz). Chodzi tu najogólniej o niemożność zaspokojenia w 
niej emocjonalnych potrzeb dziecka, bez których jego rozwój nie może przebiegać 
prawidłowo. Brak więzi uczuciowych, poczucie wyobcowania i odrzucenia może być przy 
tym czynnikiem znacznie bardziej patogennym niż niedostatek, co potwierdzają przy-
padki wykolejenia dzieci i młodzieży z rodzin dobrze sytuowanych.
 

2. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe dewiacyjnych i alternatywnych 
form życia rodzinnego

 
Czy jednak różne swoiste dla życia współczesnej rodziny, w tym zjawiska dewiacyjne lub/
i patologiczne, mogą być przez pedagoga oceniane relatywnie? Wróćmy raz jeszcze do 
kwestii rozwodów i ich skutków społeczno-wychowaw-czych.
Rozwód w sensie formalno-prawnym nie jest więc zjawiskiem z dziedziny patologii 
społecznej, jest najczęściej prawnym usankcjonowaniem wcześniej zapoczątkowanego 
procesu rozbicia rodziny. Jednakże rozwód, traktowany jako jeden z mierników rozbicia 
małżeństwa i rodziny powoduje określone, niepożądane konsekwencje społeczne. 
Dotyczą one rozwodzących się małżeństw, powodując częstokroć poczucie osobistej 
klęski życiowej, krzywdy lub negatywną samoocenę. Ze społecznego punktu widzenia 
najważniejsze są jednak społeczne konsekwencje rozwodu dla dzieci. Negatywny wpływ 
rozbicia rodziny na sytuację i losy dzieci -będących jedną z zasadniczych przyczyn 
zakłóceń w ich socjalizacji.
Rozwody są, jak wspomniano, jednym z najprostszych wskaźników rozpadu rodziny, nie 
ujawniają one jednak w pełni liczby faktycznie rozbitych związków. Określenie - nawet w 
przybliżeniu - liczby rodzin dysfunkcjonalnych, nie zapewniających dzieciom 
prawidłowych warunków rozwoju, jest zadaniem niezwykle złożonym - i to zarówno ze 
względu na brak informacji o rzeczywistych rozmiarach zjawiska, jak też niesumowalność 
danych z różnych (mniej czy bardziej wiarygodnych) źródeł, obejmujących zazębiające 
się czy nawet nakładające się obszary zagadnień.
Dla pedagoga ważne jest, czy w tym obszarze poza sądem rodzinno-opie-kuńczym 
istnieją możliwości udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie oraz jakimi środkami? 
Z niewielu empirycznych prób w tym zakresie okazało się, że najbardziej skutecznym 
sposobem zapobiegania i łagodzenia skutków konfliktu (rozbicia) są psychoterapeutyczne 
oraz edukacyjne rozmowy z rodzicami i dzieckiem. Naturalnie z udziałem tych wszystkich 
osób, które mają okazję dostrzec zjawisko i mają jakiekolwiek uprawnienia do 
ingerowania w wewnętrzne sprawy „rozkładającej się rodziny". Tego rodzaju sposób, 
polegający głównie na mediacji (z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, 
terapeutą, pedagogiem, psychologiem) daje lepsze efekty niż dyscyplinowanie rodziców 
orzeczeniami sądowymi, straszenie karą więzienia za niepłacenie alimentów itd. 
 
Spróbujmy wymienić inne przejawy dewiacji i patologii współczesnego życia rodzinnego, 
a także ich pedagogiczne konsekwencje.
Bardzo niekorzystnie kształtują się warunki wychowawcze w rodzinach niepełnych, w 
których dzieci wychowywane są pod opieką samotnych matek. Badania kryminologiczne, 
statystyczne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne wskazują na to, iż brak ojca 



w rodzinie i - związana z tym z reguły trudna sytuacja bytowa i opiekuńczo-
wychowawcza jest czynnikiem stwarzającym duże prawdopodobieństwo powstawania 
przejawów społecznego nieprzystosowania, a w krańcowych przypadkach także i 
wykolejenia młodzieży. Rodziny dysfunkcjonalne to także rodziny alkoholików i 
przestępców. Chodzi tu zwłaszcza o przestępstwo znęcania się nad rodziną oraz 
uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (M. Ochmański).
Literatura przedmiotu dostarcza nam jednak także usystematyzowane kryteria i 
odniesienia w dokonywaniu ocen różnego rodzaju zjawisk (zwłaszcza ich skutków) 
uznawanych za normalne lub nienormalne — w tym dewiacyjne i patologiczne. I tak, 
nawet wydawałoby się dokładnie określone normy zdrowia psychofizycznego, zachowań 
ludzkich, świadomości jednostek czy grup itp. mogą mieć różne podstawy. 
Z ustaleń Zygmunta Madeja na ten temat wynika, że można wyróżnić trzy rodzaje 
normalności: statystyczną, kulturową i teoretyczną. Pierwsza, jako norma ilościowa, 
jest wynikiem pomiaru określonej cechy, np. ilorazu inteligencji, standardu socjalnego lub 
kulturalnego rodziny. Norma kulturowa zawiera zachowania i styl (sposób) bycia 
przyjęty na ogół w danej kulturze lub społeczności oraz uznawane normy współżycia 
społecznego, stanowionego prawa, normy moralne - ujęte w przepisach i kodeksach. 
Natomiast norma teoretyczna bywa stosowana wówczas, jeżeli odnosimy zachowania 
ludzkie do teorii dotyczących człowieka i jego relacji z grupami, w których funkcjonuje.
W badaniach rodziny oceny „normy" i „patologii” można -jego zdaniem -dokonać, jeżeli 
uwzględnimy:
1)  stan naturalny lub przyrodniczy (np. celem rodziny jest posiadanie potomstwa);
2)  postulowany stan rzeczy (np. rodzina pełna jest najlepszą formą realizacji potrzeb 
człowieka);
3)  wartościowanie i ocenę zdarzeń, faktów społecznych lub jednostkowych (np. zdrada 
małżeńska lub współżycie seksualne przed ślubem jest naganne) itp. 
Naturalnie, odstępstwa od przyjętych norm miały miejsce zawsze i są niejako 
wkalkulowane w realne życie społeczne. Mają one swe źródła nie tylko w „złej" naturze 
ludzkiej, ale także w różnych kontekstach kulturowych. I te ostatnio podkreśla się 
najbardziej. 
 
Zdaniem Anny Kwak, przemiany w ostatnim trzydziestoleciu dotyczyły głównie postaw 
wobec małżeństwa, rozwodów, posiadania dzieci, roli płci. Nastąpiło m.in. osłabienie 
normatywnego nakazu zawierania małżeństw, pozostawania w związku małżeńskim, 
ograniczania stosunków seksualnych do związku małżeńskiego i obrony zachowania 
tradycyjnie pojmowanej roli męskiej i kobiecej w związku. 
Naruszanie zasad klasycznie rozumianego małżeństwa i rodziny spowodowało wyłonienie 
się i utrwalanie nowych, alternatywnych stylów życia i form (paliatywów) oraz kształtów 
rodziny. Nasuwa się znowu pytanie, czy te niekonwencjonalne związki alternatywne - 
które często nie są usankcjonowane prawnie tylko są przejawem nietradycyjnych 
zachowań - można zaliczyć do przejawów patologii czy dewiacji społecznych? 
Zalicza się je do otwartych, wyzwolonych zachowań jednostek czy grup, których 
podstawę stanowi przekonanie o wolności człowieka końca XX wieku, wadze ciepła i 
intymności w relacjach międzyludzkich oraz słusznej drodze ku samorealizacji jednostki. 
Drogą do tych wartości jest m.in. wybór swej indywidualności, drogi do szczęścia.
Jednak z punktu widzenia pedagoga warto zauważyć, iż w modelach alternatywnych życia 
rodzinnego następuje przesunięcie akcentu z potrzeb dziecka, które dominowały w 
tradycyjnym wzorcu rodziny, w kierunku nacisku na potrzeby seksualne i emocjonalne 
dorosłych. Można dodać, potrzeb o charakterze egoistycznym - chociaż i ta interpretacja 
wydaje się dyskusyjna.
Tak jak w wypadku różnorodnych kryteriów wyodrębniania typologii rodzin w ogóle, tak 
też związki alternatywne, czyli konsensualne, nie stanowią jednolitej grupy (K. Slany). 
Zalicza się do nich najczęściej: związki kohabitanckie - zwane także konkubinatami, 
małżeństwa bezdzietne ze świadomego wyboru, małżeństwa otwarte, wspólnotowo-
komunalne, samotne rodzicielstwo, rodzicielstwo zastępcze lub kontraktowe, związki 
homoseksualne.



Okazuje się, że w krajach wysokiej cywilizacji technicznej formy konsensualne życia 
rodzinnego coraz bardziej się nasilają. W Polsce ich powstawanie przybiera raczej średnie 
tempo. Ideologia alternatywnych stylów życia rodzinnego zaznacza się niemal we 
wszystkich kulturach świata, chociaż według siły znaczenia różnych czynników 
wywołujących je. Niektóre z nich mają charakter uniwersalny i na ogół wiążą się ze 
zmieniającą się pozycją (rolą) kobiety w świecie współczesnym. Należą do nich: wzrost 
niezależności ekonomicznej kobiet, podnoszący się ich poziom wykształcenia, możliwość 
uzyskiwania pomocy społecznej dla dzieci poza własnym domem i mężem, zmiana 
znaczenia seksu i prokreacji w życiu osobistym, rozwój i dostępność środków 
antykoncepcyjnych, ruchliwość przestrzenna i kulturowa, obniżenie śmiertelności 
niemowląt, uwalnianie się młodych spod tradycyjnego systemu wartości rodziców i 
społeczności lokalnych (A. Kwak, K. Holka).
 
Spadek liczby dzieci w naszych rodzinach łączy się głównie z akceptacją form planowania 
rodziny, kontrolą urodzeń, a zwłaszcza z sytuacją ekonomiczną części rodzin polskich. I 
tak przyrost naturalny ludności w Polsce spadł od 1980 r. (wskaźnik 9,6 na 1000 osób) 
do 4,1 punktu w 1990 (Rocznik statystyczny demografii, 1995). Nie prowadzi się jednak 
nigdzie rejestracji ujmujących małżeńską bezdzietność z wyboru. Są prowadzone jedynie 
badania opinii, z których wynika główny optymistyczny wniosek: Dziecko polskie 
zachowało swą wartość i jest stale pożądane, a brak dzieci w małżeństwie nie jest 
sytuacją aprobowaną - a więc uważaną za dewiacyjną, nie wnikając we wszystkie 
przyczyny bezdzietności.
Poglądy na miejsce dziecka w życiu rodziców wskazują na znaczące dysproporcje między 
odsetkami osób, które godzą się ze stwierdzeniem, że obowiązkiem rodziców jest czynić 
dla dzieci wszystko, nawet kosztem ich własnego dobra, a tymi matkami i ojcami, którzy 
są zdania, iż rodzice mają własne życie i nie powinno wymagać się od nich poświęcenia 
własnego dobra na rzecz dzieci. 
Inna z alternatywnych form rodzinnych, to niezamężne macierzyństwo, tutaj statystyki 
europejskie są niepokojące, gdyż ilość i odsetki przypadków w ciągu ostatniego 30-lecia 
wyraźnie wzrosły. 
Gdy idzie o sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci wywodzących się z tego typu 
rodziny niepełnej, a zwłaszcza ich sukces szkolny - są obniżone w porównaniu z 
rodzinami pełnymi (J. Brągiel). Dzieci żyjące głównie z matką są pozbawione wrażliwości 
naśladowania wzorów mężczyzny w życiu, a niekiedy wynoszą nieprzyjazny do nich 
stosunek.
Związki kohabitanckie, a więc pary zamieszkujące bez legalizacji prawnej swego pożycia, 
wzrastają niejako w kulturę wielu krajów anglo-europejskich. Uproszczone oceny 
moralistów często zawierają pogląd, iż pożycie bez ślubu jest przejawem niskiego 
poziomu moralnego jednostek (indyferentyzmu etycznego i religijnego). Coraz 
powszechniej forma ta jest jednak oceniana jako postępowanie zgodne z normą 
obyczajową. Stała się faktem społecznego współżycia i realizacją pewnej koncepcji i stylu 
życia. Zjawisko to nie tylko poprzedza zawarcie małżeństwa, ale pojawia się również po 
jego rozwiązaniu i między małżeństwami.
Anna Kwak zauważa jednak, iż badani akceptują u nas kohabitację jako styl życia, ale dla 
siebie i swych dzieci preferują małżeństwo.
 

3. Dziecko w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej

 
Istotą funkcjonowania tej grupy społecznej jest głównie systemowość i wspólnotowość. 
Tak więc poważniejsze, notoryczne czy też trwale zaburzenia jednej z podstawowych jej 
funkcji, powodują zapoczątkowanie procesu dysfunkcji i eufunkcji. Naturalnie proces ten 
może być zahamowany, przerwany - ale niekoniecznie, nie w każdym wypadku. Bywają 
sytuacje, kiedy proces ten przebiega od napięć - konfliktów -dezintegracji, aż do 
dysfunkcjonalności - deprywacji i rozbicia. Oznacza to zarazem dysfunkcjonalność 
wychowawczą rodziny (M. Ziemska).



Co może w tym względzie uczynić pedagog (pedagog rodziny), a zwłaszcza w zakresie jej 
niewydolności, w zakresie funkcji socjalizacyjno-wychowawczej? Otóż winien zjawisko to 
scharakteryzować, wskazując na niebezpieczeństwa i wynikające z nich skutki negatywne 
dla dobra dziecka, a dalej także dla rodziców.
Rodzina zatem, to wspólnota osób wspomagająca siebie w procesie realizacji każdego z 
członków. Kamieniem węgielnym rodziny jest więc osoba, która musi wchodzić w relację 
z drugą osobą. Relacja ta jest zawsze relacją osób, relacją „ku sobie" i drugiemu. 
Tworzące się życie rodzinne rozpięte jest między spotkaniami tych dwojga, a ich śmiercią 
oraz narodzinami dzieci i ich odejściem. Wspólnota rodzinna stanowi podwalinę 
społeczeństwa. Rodzina jest pierwsza przed społeczeństwem. Na wszystko, co się dzieje 
w rodzinie, należy zatem patrzeć jako na relacje osobowe, nawet wtedy, gdy te relacje 
dotyczą komunikacji między osobami poprzez ciało. 
 
Nie wszystkim dzieciom dane jest rosnąć w rodzinie wypełniającej dobrze swe funkcje. 
Wiele z nich żyje w rodzinach dysfunkcjonalnych i są one narażone na trudności i 
deformacje w osiąganiu prawidłowego rozwoju osobowości i sukcesów edukacyjnych (J. 
Brągiel J. Rostowski, I. Pospiszyl). 
 
Rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna w ujęciu pedagogicznym
 Każda rodzina boryka się z problemami dnia codziennego, gdyż życie jest takie, że dzień 
w dzień pojawiają się trudności, które trzeba pokonywać. Są rodziny, które potrafią 
sprostać tym obowiązkom. Takie rodziny, które pomyślnie rozwiązują własne problemy, 
kierując się chęcią utrwalania swojej wspólnoty i realizacji przypisanych im funkcji, 
nazywamy rodzinami funkcjonalnymi. Są i takie, które nie potrafią pomyślnie 
rozwiązywać swoich sytuacji kryzysowych i realizować swych funkcji. Rodziny, które nie 
potrafią wypełniać swych funkcji wystarczająco dobrze, nazywamy rodzinami 
dysfunkcjonalnymi (E. Syrek). 
W każdej rodzinie dzieci, szczególnie małe, są bezbronne i wymagają ochrony rodziców 
we wszystkich sferach swej rzeczywistości: fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, 
intelektualnej i duchowej. Ze względu na swą bezradność dzieci muszą polegać na nich w 
zaspokajaniu swych podstawowych potrzeb. Przypomnijmy, że podstawowe potrzeby, 
zwane potrzebami niedostatku, to: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, 
przynależności, szacunku i miłości oraz uczuciowego wsparcia. Zaspokojenie ich pozwala 
na realizację potrzeby samourzeczywistnienia, realizowanej poprzez potrzebę twórczości, 
wiedzy i piękna.
Funkcjonalna rodzina troszczy się o zaspokojenie tych potrzeb, a w miarę jak dziecko 
rośnie - uczy je, jak ma te potrzeby zaspokajać samodzielnie. W dobrze funkcjonującej 
rodzinie dzieci są w niej chronione nie w sposób nadopiekuńczy albo niewystarczający, 
ale w taki, w którym są strzeżone przed poniżającym zachowaniem innych, a 
jednocześnie wspierane w konstruowaniu swoich własnych granic przed obrażaniem przez 
innych ludzi i przygotowywaniem do ochrony siebie.
 Amerykańska psychoterapeutka P. Mellody twierdzi, że wszystkie dzieci rodzą się z 
pięcioma - charakterystycznymi dla istoty ludzkiej - cechami, takimi jak: cenność, 
bezradność, niedoskonałość, zależność i niedojrzałość. Funkcjonalni rodzice 
pomagają swoim dzieciom rozwinąć każdą z tych cech tak, aby dzieci, gdy dorosną, stały 
się dojrzałe i zadowolone z siebie oraz zdolne do własnej ochrony. Ma to miejsce w 
wymienionych niżej sytuacjach:
1. W rodzinie funkcjonalnej dziecko jest cenne przez sam fakt, że się urodziło. Ponadto 
jego cenność przejawia się w tym, że rodzina nie ceni żadnego innego członka rodziny lub 
żadnej osoby spoza bardziej od swego dziecka. Dzieci odczuwają, że są cenione przez 
swoich rodziców i fakt ten staje się podstawą ich poczucia własnej wartości. Dziecko w 
funkcjonalnej rodzinie widzi, że urodziło się jako istota drogocenna, nic mu nie brakuje, 
jest takie, jakie powinno być. Ta „cenność" jako cecha dziecka przekształca się, pod 
wpływem działań wspierających stosowanych przez rodziców, u dojrzałej osoby w 
samodzielnie odczuwaną swą wartość.
2. Dzieci są bezbronne i muszą podlegać ochronie udzielanej im przez rodziców. Fakt, że 
rodzice chronią dziecko, oznacza, że rozpoznają, uznają i szanują Prawa dziecka do jego 



własnego ciała, myśli, uczuć i zachowań, a gdy ktoś inny zachował się wobec dziecka w 
sposób poniżający, rodzice wkraczają i otaczają je ochroną. Każdy z rodziców dokłada 
starań, aby dziecko rozwinęło w sobie swój system, który będzie je chronić. System ten 
będzie pozwalał na odsłonięcie swej bezbronności wobec innych ludzi, będzie to właśnie 
tym, co daje mu ochronę przed nadużyciem ze strony dorosłych.
3. Niedoskonałość jest częścią natury, a w funkcjonalnej rodzinie jej członkowie 
wiedzą, że nikt nie jest doskonały. Rodzice akceptują fakt, że sami popełniają błędy i 
wiedzą, że muszą być odpowiedzialni za swe niewłaściwe postępowanie. Kiedy dzieci 
popełniają błędy lub krzywdzą innych, uczą się jednocześnie, jak te błędy i krzywdy 
naprawić. Rodzice pomagają w tym dziecku już przez sam proces starania się o to, by 
uczciwie i bezpośrednio podchodzić do problemu dziecięcych niedoskonałości i uczą, jak 
trzymać się pewnych zasad i co robić, jeśli się je złamie. Niedoskonałość jako atrybut 
dzięcięcości w funkcjonalnej rodzinie przekształca się u dojrzałej osoby dorosłej w 
odpowiedzialność za swe niedoskonałości.
4. Zależność dziecka jest widoczna, gdy z powodu swej niedojrzałości musi ono polegać 
na rodzicach w zaspokajaniu swoich potrzeb i pragnień, a potrzebuje przede wszystkim 
jedzenia, ubrania, schronienia, opieki lekarskiej, czułości i emocjonalnych związków. 
Funkcjonalna rodzina troszczy się o zaspokojenie tych potrzeb, a w miarę jak dziecko 
rośnie, rodzice uczą je, jak ma te potrzeby zaspokajać samodzielnie. W rodzinie 
funkcjonalnej dorośli są w stanie rozpoznać swoje własne potrzeby i pragnienia, ale i 
potrafią też dostrzec, kiedy nie są w stanie zaspokoić jakiejś ważnej potrzeby dziecka. 
Wiedzą, że wówczas mogą zwrócić się o pomoc do innej, fachowej osoby i potrafią to 
zrobić. Zależność, jako naturalna cecha dziecka, w funkcjonalnej rodzinie jest 
przekształcona w samodzielność, niezależność i zdolność do poprawnego zaspokojenia 
swoich potrzeb i pragnień.
5. Niedojrzałość dziecka w rodzinie funkcjonalnej jest uznawana za jego naturalną 
cechę, a rodzice wiedzą, czego się spodziewać po dziecku na każdym poziomie rozwoju - 
od niemowlęcia do nastolatka - i pozwalają dzieciom być dziećmi. Nie oczekują od 
dziecka, że będzie się zachowywało bardziej lub mniej dojrzale i odpowiedzialnie niż to 
wynika z jego wieku. Jeżeli z jakiegoś powodu dziecko zachowuje się wyraźnie „poniżej" 
jego wieku, rodzice w sposób funkcjonalny pomagają mu powrócić do zachowań 
odpowiadających jego rzeczywistemu poziomowi rozwoju. 
 
W rodzinach dysfunkcjonalnych rodzice nie reagują właściwie na pięć wrodzonych cech 
dziecka: drogocenność, bezbronność, niedoskonałość, zależność i niedojrzałość. Zamiast 
dziecko wspierać i ochraniać, ignorują je, albo atakują za to, że takie właśnie jest. W 
efekcie tych działań dzieci rozwijają w sobie dysfuncjonalne cechy samozachowawcze, 
aby „nie zwariować", zachowując wiarę w to, że rodzice zawsze mają rację. 
Przystosowują i przebudowują swój świat umysłowy, aby nie ulec niszczycielskiej sile 
wpajanego poczucia własnej bezwartostowości i wstydu płynącego z doznawanego 
poniżenia. Gdy dorosną, stają się same dysfunkcjonalnymi rodzicami.
 
A oto jak pięć wrodzonych cech dziecka przekształca się w dysfunkcjonalne cechy 
samozachowawcze, gdy dziecko żyje i jest wychowywane w dysfunkcjonalnej rodzinie.
1. Drogocenność dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej nie jest mu uświadamiana, 
natomiast dziecko jest bombardowane komunikatami podkreślającymi jego mniejszą 
wartość niż innych członków rodziny. Dziecko może nigdy nie odczuwać swojej 
samoistnej wartości, może czuć się gorsze od innych i nauczyć się oceniać na podstawie 
zewnętrznych kryteriów. Czasami poczucie swej malej wartości dzieci ujawniają w 
aroganckim i pretensjonalnym zachowaniu. W efekcie tych  działań   dysfunkcjonalnych  
(ignorowanie,   wyśmiewanie)  wartość  dziecka podlega obniżeniu i rodzą się w nim 
postawy samozachowawcze wyrażające się w tym, że czuje się gorsze od innych, a w 
życiu dorosłym jednostka ma trudności w doświadczeniu właściwego poczucia własnej 
wartości.
2. Bezbronność dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie jest nadużywana. Rodzice nie 
chronią dziecka i nie uczą je, jak unikać wykorzystywania i poniżania przez innych, gdyż 
sami nie mają odpowiedniego ukształtowanego systemu granic. Dziecko przyjmuje taki 



dysfunkcjonalny system granic, jakim dysponują jego rodzice. W efekcie dzieci te są 
nadmiernie bezbronne, narażone na zranienia, poniżenia i wykorzystywania. Jako osoby 
dorosłe nadal będą czuły się zbyt bezbronne, nie będą czuć się bezpiecznie w stosunku z 
innymi ludźmi, ani nie będą w stanie powstrzymywać się od ataków w stosunku do 
innych, mogą też stać się niewrażliwymi, jeżeli ich rodzice używali „murów" jako 
zabezpieczenia przed wykorzystaniem i poniżeniem przez innych.
3. Niedoskonałość dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej nie jest szanowana i uznawana. 
Dzieci są atakowane za swą niedoskonałość i wierzą, że niedoskonałość jest czymś 
nienormalnym. Ich reakcją może być staranie o spełnienie żądań swoich rodziców lub też 
bunt przeciw niemożliwym do zrealizowania oczekiwaniom rodziców. Może być czasem 
tak, że dzieci będą lekceważone i nigdy się nie dowiedzą, że popełniają błędy. Nikt ich nie 
uczy, jak zachowywać się poprawnie. Rodzice podchodzący w niewłaściwy sposób do 
niedoskonałości swych  dzieci często nie potrafią również uznać swojej niedoskonałości. 
Dzieci atakowane przez rodziców za swoje błędy często stają się w wieku dorosłym albo 
perfekcjonistami, przesadnie wymagającymi wobec siebie i swoich bliskich, albo osobami 
zbuntowanymi, nie zwracającymi  uwagi na własne  zachowania i  mającymi trudności w 
doświadczaniu i wyrażaniu swojej niedoskonałości. Nie potrafią spojrzeć na siebie 
realistycznie, jako na normalne niedoskonale osoby, nie odczuwając przy tym dojmu-
jącego bólu, lęku i gniewu.
4. Do zależności dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej rodzice podchodzą inaczej niż w 
rodzinach funkcjonalnych. Zamiast stopniowo wdrażać dziecko do samodzielności rodzice 
albo nieustannie troszczą się o wszystko, nie pozwalając dziecku na samodzielność, albo 
atakują dzieci za posiadanie i wyrażanie swoich pragnień lub też ignorują ich pragnienia. 
Gdy dzieci z tych rodzin dorosną, mają trudności w rozpoznawaniu i zaspokojeniu swoich 
potrzeb.
5. Niedojrzałość dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie nie jest traktowana zwyczajnie. 
Rodzice domagają się od dzieci zachowań bardziej dojrzałych albo pozwalają dzieciom 
zachowywać się mniej dojrzale niż na ich wiek przystało. Czasami rodzice są 
ambiwalentni w stawianych dzieciom wymaganiach. Dzieci z tych rodzin w swym życiu 
dorosłym stają się nadmiernie dojrzałe bądź wiecznie niedojrzałe. W obu wypadkach 
będą miały trudność w wyrażaniu swojego postępowania w sposób umiarkowany.
 
Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem napięć i frustracji 
zarówno dla jej dorosłych członków, jak i dzieci. Dysfunkcjonalność rodziny może 
dotyczyć różnego zakresu realizowanych zadań, może to być:
- dysfunkcja całkowita, oznaczająca, że w rodzinie występuje kompletne niepowodzenie 
w realizacji zadań rodziny i muszą ją w tym zastąpić wyspecjalizowane rodziny.
- dysfunkcja częściowa, oznaczająca, że rodzina nie potrafi realizować prawidłowo 
pewnych jej zadań i podstawowych funkcji.
Ta dysfunkcjonalność może z kolei obejmować:
- niepowodzenia w realizacji zadań wychowawczych,
- niepowodzenia w walce z kryzysem małżeńskim,
- niepowodzenia związane z walką o niewykluczenie rodziny z określonego kręgu 
rodzinnego,
- niepowodzenia w zaspokajaniu potrzeb dziecka bądź też dotyczących innych zadań i 
sfer życia rodzinnego.
Życie dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie jest dla niego wielką krzywdą, gdyż rodzice na 
ogól nie dbają o zaspokojenie jego potrzeb, a sposób jego traktowania przez rodziców 
jest źródłem jego cierpień i często prowadzi do deformacji jego rozwoju, negatywnych 
skutków emocjonalnych, zaniżonych osiągnięć edukacyjnych, aspiracji, kariery 
zawodowej i osobistej.
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